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Pijn op de borst, niet 
altijd onschuldig

Patiënten met pijn op de borst vormen 
een diagnostische uitdaging, met seri-
euze consequenties als de arts onder-
liggend cardiovasculair lijden mist. Bij 
de meeste patiënten heeft pijn op de 
borst geen specifieke oorzaak en wordt 
deze gecodeerd als borstkasklachten 
(ICPC-code L04). Onderzoek laat  zien 
dat deze patiënten toch een verhoogd 
risico hebben op een cardiovasculair 
incident.
Britse onderzoekers hebben in een 
retrospectief databaseonderzoek gege-
vens verzameld van 172.180 volwassen 
patiënten, met een blanco cardiovascu-
laire voorgeschiedenis, die zich voor het 
eerst met pijn op de borst meldden in 
de eerste of tweede lijn. Zij gebruikten 
een elektronische huisartsendatabase, 
gelinked met data uit de tweede lijn, 
cardiovasculaire cijfers en sterftecijfers. 
De patiënten werden geclassificeerd 
in drie groepen: met niet anderszins 
omschreven pijn op de borst, niet-
coronaire pijn op de borst of angina. De 
primaire uitkomstmaten waren fatale 
en niet-fatale cardiovasculaire events 
gedurende 5,5 jaar follow-up. 

De gemiddelde leeftijd was 49 jaar 
(SD 17,59) en 72,4% van de patiënten had 
bij het eerste contact niet anderszins 
omschreven pijn op de borst. Bij 95,2% 
werd in de daaropvolgende zes maan-
den geen verdere, cardiale diagnostiek 
verricht. Na correctie voor onder andere 
leeftijd, geslacht en roken, bleek de in-
cidentie van cardiovasculaire events na 
5,5 jaar hoger in de groep patiënten met 
niet anderszins omschreven pijn op de 
borst (4,7%), die onveranderd bleef in de 
daaropvolgende zes maanden, dan in 
de groep patiënten met niet-coronaire 
pijn op de borst (3%).

Pijn op de borst lijkt een soort mar-
ker voor het cardiovasculaire risico, 
aldus de auteurs. Aangezien primaire 
preventie een belangrijke plek heeft in 
de huisartsenpraktijk, moeten we ook 
letten op ‘onschuldige’ pijn op de borst. 
Een diagnose is bij deze patiënten nog 
niet bepaald, maar wellicht is alertheid 
op en aandacht voor risicofactoren bij 
deze patiënten wel zinnig. ▪
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Minderen alcohol 
verlaagt bloeddruk

Het is bekend dat overmatig alcohol-
gebruik het risico op hypertensie ver-
hoogt. Maar het was nog onduidelijk of 
minder alcoholgebruik de bloeddruk 
daadwerkelijk verlaagt. Een nieuwe 
meta-analyse laat zien dat de bloed-
druk tot wel 5 mmHg kan dalen door 
minder alcohol te drinken.
De onderzoekers voerden een systema-
tisch literatuuronderzoek en meta-ana-
lyse uit en vonden 36 gerandomiseerde 
trials met in totaal 2865 deelnemers 
uit voornamelijk westerse landen (EU 
en de Verenigde Staten). De deelnemers 

waren gemiddeld 49,5 jaar oud, hadden 
een BMI van 27,1 kg/m2 en een systo-
lische uitgangsbloeddruk van 137 tot 
146 mmHg. Bij deelnemers die ≤ 2 een-
heden (EH) alcohol per dag innamen, 
was er geen daling van de bloeddruk na 
verlagen van de alcoholinname. Maar 
bij verlaging van 3 EH per dag tot geen 
inname, bij mensen die meer dronken 
dus, daalde de bloeddruk gemiddeld 
-1,2 mmHg (95% BI -2,3 tot -0,04). Er was 
een dosisresponsrelatie, want bij in-
name van ≥ 6 EH per dag en verlaging 
tot geen inname daalde de systolische 
bloeddruk met gemiddeld -5,5 mmHg 
(95% BI -6,7 tot -4,3).

De NHG-Standaard CVRM meldt 
dat alcohol bloeddrukverhogend kan 

werken, maar niet wat het effect is van 
minder alcoholgebruik. Dit zou patiën-
ten met hypertensie kunnen motiveren 
om minder of niet te drinken. Deze 
cijfers laten zien dat elke vermindering 
helpt, maar dat het vooral bij zware 
drinkers loont om te stoppen. Dan kan 
zelfs een bloeddrukdaling worden 
bereikt die gelijk is aan die bij veelge-
bruikte antihypertensiva. ▪
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